
HET RIJK VAN DEN KANON-KONING. 

Op de Exposition d'hygi~.ne et de sauvetage dlt ja~r to Brussel ge- 
houden~ zal menig bezoeker gewis met belangstelling hebben 
stilgestaan bij de tafel met zoogenaamd Nem'enberger speelgoed~ 
en bij den eersten aanblik~ wellicht met een glimlach op de lippen~ 
gevraagd hebben: , war meet dot speelgoed hier doen?" De ver- 
tegenwoordiger van Duitschland zal hem dan spoedig met de meeste 
voorkomendheid de ware beteekenis van dot speelgoed hebben uit- 
eengezet, en .tot nadere toelichting een gesehrif~je hebben aange- 
boden ~ ten titel voerende : , lCroldfahr~seinrichtungen der Fried. Krupp'- 
schen Gusslahlfabrik zu Essen zum JBe,ten ihro" ~drbeiter." 

De inhoud van dat boekje komt ons belangrijk genoeg voor~ om 
er hier een uittreksel van te leveren. 

De stad Essen is gedurende een reeks van duizend jaren zoo 
]angzaam in bevolking toegenomen~ dat zij in den aanvang dezer 
eeuw niet meer dan 3000 inwoners telde~ die in landbouw en vee- 
teelt een matig bestaan vonden. De sehatten~ die de stad in haren 
bodem verborg~ waren aan de inwoners maar weinig bekend en 
werden door hen sehaarseh geexploiteerd: men delfde teen meet 
veer huiselijk gebruik, dan als tak van nijverheid. 

De toepassing van den stoom op de nijverheid braeht ver- 
andering. Die reusachtige kraeht wag ook bier her middel tot 
vermeerdering der welvaart. De sehatten der aarde werden daardoor 
snel en gemakkelijk te voorschijn gebracht. De rustige landbouwer 
werd mijndetver. Met koortsigen ijver begon hij den grond van 
zijn sehat te berooven. De waarde van den grond vermeerderde 
bij den dag en daarmede de rijkdom zijns bezitters. Overal ont- 
sLonden nieuwe bergwerken, men drong al dieper en dieper door 
in de aarde en naast den mijnbouw ontwikkelde de ijzerindustrie. 

De ¢oenmalige arbeidskraehten bleken alzoo onvoldoende te zijn; 
yerhoogde loonen d0den van alle deelen van Duitschland een stroom 
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van arbeiders daarheen vloeien. Her stille landstadje verhief  zich 
binnen weinige ja ren  tot een bloeienden en levendigen zetel van 
nij verheid. 

In  de geschiedenis van de fabriek ~Tan giets taal  van Krupp weer-  
spiegelde zich her beeld van de ontwikkeling der s tad Essen. Ook 
zij moest zich tal van jaren een bescheiden bestaan getroosten,  
totdat  ze op eens met reuzenschreden vooruitging. In  1810 opge- 
r icht ,  telde zij in 1848 nog slechts 72 werklieden. Eers t  in 1850 
kwam die reusaehtige ontwikkeling tot s t and ,  die onafgebroken 
aanhield. 

Ziehier een paar  cijfers ten bewijze. Essen te lde :  
inwoners, huizea, fabrlekarbeiders. 

in 1803 3480 - -  . . . . . . . . . .  - -  
1832 5457 - -  . . . . . . . . . .  10 

, 1849 8734 941 . . . . . . . . . .  107 
, 1852 10475 1024 . . . . . . . . . .  340 
, 1858 17165 1319 . . . . . . . . . .  1045 
, 1864 31327 2045 . . . . . . . . . .  6413 
, 1871 51840 3322 . . . . . . . . .  8314 
,, 1875 55045 4312 . . . . . . . . . .  10200 
lqatuurhjk had zutk een snelle aanwas niet zonder bezwaar plaats;  

de ernstige gevolgen van overbevolking bleven niet u i t :  onrein- 
heid,  zedeloosheid, z iekten,  woekerprijzen van alle levensbe- 
noodigdheden,  ware ellende te midden eener bloeiende welvaart.  
Er  waren in~sommige wijken huizen,  die 18--23  bewoners telden. 
De cholera ontvolkte in 1866 geheele woken. Naast  den kleinhandel 
in levensmiddelen,  waar op erediet woekerwins~en werden genomen,  
verrezen bij den dag ellendige kroegen,  waar het  geld voor een 
goed deel heenging en aldus verderf bracht. 

Her vuur der soeiaal-democraten begon te smeulen en allerlei 
opruiende en onzedelijke taal werd in en buiten de k roeg ,  in huis 
en voor de fabriek uitgebazuind. Dit had in 1872 een wcrkstaking 
ten gevolge,  die 6 weken lang de mijnarbeiders zonder verdienste 
her en hunne gezinnen tot honger en ellende voerde. 

Dat ken niet langer  zoo voortduren,  begreep Krupp terecht.  Zelfs 
om de wapenen des oorlogs te smeden moest er orde en vrede onder 
de werklieden heerschen. De kanonkoning bedacht en volvoerde 
een heerlijk plan des vredes ,  een werk  van ware humaniteit .  

V66r alles moest gezorgd worden~ voor betere~ gezonde en 
ruime woningen. 
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Reeds in 1863 was de kolonie Westend met 40 huizen en 140 
woningen gebouwd~ die in 1870 reeds tot 500 waren aangegroeid. 
Maar dat aantal bleek spoedig onvoldoende bij de snelle uitbreiding 
der fabriek. In 1871 werden weder 336 woningen gezet, in 1872 
werden de kolonien Sehederhof en Kronenberg gesticht met 772 
en 1250 woningen~ terwijt de firma thans 3277 woningen in eigen- 
dom heeft~ waarin 16200 zielen leven. 

Ook voor eenloopende gezellen werd gezorgd: in 1856 werd een 
kosthuis opgericht voor 200 man, welke inrichting in 1873 werd 
uitgebreid voor een bevolking van 1800 zielem 

Aan de fabriek is een brandweer verbonden~ bestaande uit 63 
mansehappen. 

Een tweede taak, die de firma zieh ten doel stelde te vervullen~ 
was do werklieden uit do handen van woekeraars to bevrijden en 
ze bovendien botere levensmiddelen te versehaffen. Tot dat einde werd 
reeds in ] 858 eene algemeene bakker~i opgerieht, die naar gelang van 
de behoeften al meer en meer werd uitgebreid. In 1868 werden winkels 
voor koloniale en undere eetwaren tot stand gebracht~ in 1871 
veer sehoeisel~ in 1872 voor manufaeturen en kleederen 7 een 
selterswater-inrichting~ bier- en koffijhuizen~ in 1873 een ijzer-en 
meubelwinkel~ in 1875 een slachterij en vleeschwinkeh De werk- 
lieden kunnen de waren tegen inkoopsprijs, maar tegen contante 
betaling bekomen. Her aantal kleinhandelaars en drankverkoopers 
is daardoor merkbaar verminderd. Zij die tevens sterke dranken 
verkochten, verminderden sedert 1870 van 71 tot 41. 

Naast die inrichtingen voor gezonden ~ werden tal van instellingen 
tot ondersteuning van zieken en invaliden door de firma in 't 
leven geroepen. 

Een zieken- en pensioenbus bestaat sedert 1868. Naast deze in- 
riehtingen voor de werklieden zelven, vindt men dergelijke ook 
voor de gezinnen. 

Voorts waakt een speeiale gezondheidscommissie over de gezond- 
heidsbelangen tier bevolking. 

Sinds 1872 bezit de fabriek een ziekenhuis en sinds 1871 een 
lazareth voor lijders aan besmettelijke ziekten~ benevens een desin- 
feetie-inriehting. 

In afwaehting van de uitvoering van in studie zijnde grootere 
plannen is een proef-badinrichting met 9 baden en een dampbad- 
toestel tot stand gebracht. 

De levensverzekering-maatsehappij, sinds 1867 opgerieht~ felt 
1322 deeInemers. 
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Maar ook voor de geestelijke belangen der a rbeiders en hunne 
gezinnen is door de firma gezorgd. 

Aanvankelijk werden 4 volksscholen met 21 klassen gesticht, 
waar kosteloos onderwijs wordt gegeven. 

In 1875 en 1876 werden 4 handwerkscholen voor her vrouwelijk 
geslacht opgerieht, die in bloei verkeeren. 

Op Zon- en erkende feestdagen wordt in de fabriek niet gewerkt. 
De R. C. arbeiders hebben verlof om de vroegmis bij te wonem 
De werktijd is voor de ,quurwerkers van 6 tot 6 uur, voor al de 
overigen v a n ' s  morg. 6 t o t ' s  av. 7 uur, met 3 rusttijden van 2 
uren. Yrouwen- en kinderarbeid is buitengesloten. 

Voor arbeiders die~ wegens grooten afstand van de werkplaatsen, 
te reel tijd zouden verliezen, zijn twee eetzalen ingericht, waarb~ 
plantsoenen tot ontspanning. 

Tot bereiding van koffie zijn verseheidene warmwater-stations 
aangelegd. Bij groote hitte ontvangen de vuurwerkers gratis koude 
koffie~ waarvoor in her afgeloopen jaar 7000 kgr. gebrande koffie~ 
ter waarde van 21.500 Mark verbruikt werden. Deze werklieden 
ontvangen tevens dagelijks i~ liter goede jenever kosteloos, waar- 
voor in her afgeloopen jaar 30.500 M. werd uitgegeven. Arbeiders~ die 
steeds in de open lucht werken~ ½"ijgen lederen regenmantels en 
andere overkleederen, vuurwerkers ontvangen de noodige werktuigen 
en-kleedingstukken~ om zieh tegen de hitte of brandgevaar te be- 
sehermen. De lagere beambten erlangen vrij uniform kleeding. 

In uitzicht zijn werkinrichtingen ~oor invaliede arbeiders. 

Uit dit summier overzieht blijkt reeds wat de patroon tot welz•n 
zijner werklieden en van hunne gezinnen heeft gedaan. Veel is 
gesehied war reeds na weinig tijds goede vruchten heeft gedragen. 
De werkman woont beter~ leeft solieder, zijn gezondheidstoestand 
is aanmerkelijk verbeterd, zijn moraliteit is gunstiger. Veel van dat 
goede wordt door de werklieden erkend en gewaardeerd~ maar aan 
reel miskenning start de bewerker van al dat goede hOg bloot. 
Evenwel arbeidt hij onverbroken ~oort aan zijn schoone taak. Yeel 
blijft hem nog tot verbetering van deu toestand zijner onderhoorigen 
te doen over. Langzaam, maar met vasten fred gaat hij her werk 
der volmaking te gemoet. 

Laat ons thans in nadere bijzonderheden nagaan hoe ook dat 
alles georganiseerd is en werkt. 



DE ARBEIDERS'WONINGEN. (*)  

De groote behoeffe ann geschikte woningen,  in verband met de 
beperktheid van het terrein maakte her onmogeliik ora ann her 
ideaal van de arbeiderswoning - -  de c o l l a [ / e  - -  te voldoen. Men 
verlieze niet uit her oog,  dat  in 3 jaren tijds - -  1871--73 - -  
niet minder dan 2358 moesten worden gezet. Toen de behoefte 
ann dit  aantal  woningen bestond,  was er in de nabijheid der fabriek 
zulk een ui tgestrekt  terrein niet aanwezig of althans niet voor 
redelijk geld te krijgen. Bovendien zouden de hooge sommen voor 
ruime terreinen de huur der woningen aanmerkelijk verhoogd 
hebben;  terwijl  aan den anderen kant door de toepassing van her 
cottagestelsel de verst  verwiiderde woningen den arbeiders ann te 
groot tijdverlies zouden hebben blootgesteld,  om eenige malen 
dien grooten afstand af te leggen. Een ander bezwaar was in de 
slechte gesteldheid van her drinkwater  in de omstreken van Essen 
gelegen,  en wilde men her water door kunstleiding naar  zulk een 
grooten afstand brengen,  dan ook zouden de huurpri jzen er aan- 
merkelijk door verhoogd hebben moeten worden. Bi.i den thans 
gevolgden bouwtrant  zijn de verst  afgelegen woningen op een 
kwart ier  afstand van de fabriek g'elegen. 

Als hoofdbeginsel bij den bouw is gesteld de gezonde ligging',  
vrije toetreding van lucht en l ieht ,  ruime toevoer van goed water 
en zooveel mogelijk seheiding van de woningen. De htfizen staan 
op een gezonden bodem, van alle kanten vr 0 en ontvangen over- 
vloedig en voortreffel[ik water van de Krupp'sche waterleiding.  
De woningen staan in breede s t ra ten ,  afgewisseld door ruilne 
pleinen~ alles door gas nit de Krupp-gasfabriek verlicht. Elke 
woning is behoorlijk afgesloten,  maar verseheidene hebben toegang 
door een gemeenschappelijke deur. Men vindt er woningen van 

twe% drie en vier ver t rekken.  
En war nu betref~ de indeeling der verschillende woninggroepen 

en de inriehting der woningen~ zoo valt  dam'omtrent her volgende 

mede te deelen:  
De woningen der bazen in de Hiigelstrasse gelegen maken twee 

huizenreeksen n i t ,  van vier en van zes woningen. Zij bestaan uit 
massive buitenmuren en binnenmuren vaaa vakwerk ~ bezitten 

i 

(*) Daarvan wareu modelleu op de teutoonstelling op eeu maatstaf van 1 : 200 
eu l~10,  beuevcns liiho- ca photog.raiien. Van de overige inrlchtiugeu tot deze 
rubriek bchooreude waren evenzoo al'beeldingeu aauwezig. 

EoN. 1876, 74 
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gewelfde kelders, drie vertrekken gelijkstraats en drie op de ver- 
dieping. 

De woningen in her Alt-Westend bevatten 4 woonruimten per 
huis, die naar behoefte aan twee gezinnen kunnen verhaurd worden. 
Deze groep wordt gevormd door een huizenrei van 16 woningen, 
8 reien elk van 16 woningen met 3 ~ 4 vertrekken, te zamen 144 
woningem Elks woning bevat sen kelder. De daken zijn belegd met 
asphalt-papist, dat bij herhaalde beteering zieh goedhoudt. 

In  he~ Neu-Westend zijn hnizen, elk van 2 woningen met 2 ~ 3 
vertrekken, gebouwd. De behoefte heeft hier de bewoning ook van 
de dak-verdieping noodig gemaakt;  elks woning bezit sen kelder. 
De 10 dubbele huizen bevatten 10 ". 2 ,: 3 - -  60 woningen van 
2 en 8 dubbele huizen 8 + 2 .< 3 --- 48 woningen van 3 ver- 
trekken. Te zamen 108 woningen. 

Veer de huizen van de kolonie l%rdhoff is de vakbouw gekozen. 
Elke woning heeft twee vertrekken en een kelder benevens een 
afzonderlijken uitgang aan de sh'aat. De privaten zijn van de 
woningen geseheiden. 

In  het midden van de kolonie is een gaarkeuken met een greets 
zaal en slaapvertrekken veer ongehuwde arbeiders, benevens een 
eonsumtieve winkd gebonwd. 

De huizen bevatten 36 woningen van 3 en 4 vertrekken; de 
barakken 126 van 2 v6rtrekken. 

De kolonis Dreilinden, in her Zuiden der stad aangelegd op sen 
onbebouwde vlakte te midden van weiland~ heeft meer bet karakter 
van landelijke woningen met sen tuintje en kleine stal. Zij bestaat 
uit drie huizen voor 4 gezinnen~ elk van 4 vertrekken, en 12 
veor 4 gezinnen~ met 3 vertrekken~ te zamen 72 woningen. 

In  de kolonie Sehederhof bevat elk huis zes woningen van 2 ~ 3 
ver~rekken~ elks woning heeft een kelder en gemeensehappelijken 
droogzolder. Men vindt er 2 huizen elk voor 6 gezinnen bestemd, 
die besohikken kunnen over 4 vertrekken en 80 huizen, elk voor 
6 gezinnen~ besehikkende over 2 en 3 vertrekken~ alzoo in her 
geheel 492 woningen. 

Oogenbhkkelijke behoef~e aan woningen maakte het noodig daar 
barakken op te slaan; 70 van die gebouwen, elk uit 4 woningen~ 
bestaande uit 2 vertrekken~ leveren sen geheel van 208 woningen. 

De kolonie Cronenberg l i ~  westwaar~s van de fabriek. 208 
huizen~ elk met 6 woningen van 2~ 3 en 4 vertrekken~ leveren 
in 't  geheel 1248 woningen; de huizen zijn van tuintjes voorzien 
of hebb0n sen gemeensehappelijk bleekveld. 
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Daar staan ook 2 seholen van 4 en 8 klassen. 
De brandweerkazerne bevat op de eerste en tweede verdiepingen 

van her voorhuis ~ behalve andere veer den dienst bestemde ruim~en, 
8 woningen, elke van 3 en 4 ver~rekken veer de gehuwde man- 
sehappen en 10 vertrekken veer bet overige personeel. 

Eindelijk heeft  men  een reeks van huizen veer de beambten. 
~De woningen door  de firma gebouwd, worden in den regel slechts 

aan hare beambten en werklieden verhuurd. 
De huurprijzen :wisselen tusscheu 180 en 1125 Mark veer de be- 

ambten-woningen en tusschen 60 en 200 M. veer die der arbeiders. 
Gemiddeld is de huurprijs van 2 vertrekken in een barak 60--90  
M., veer een massive woning van 2 vertrekken met kelder 9 0 - -  
108 ~I., met 3 vertrekken 120--162 ~[.~ met 4 vertrekken 180 en 
met 5 vertrekken 210 M. 

De huurpenningen worden om de 14 dagen van her loon afo'e- 
houden, bij vooruitbetaling~ behalve de weduwen en beambten. 

Bij contract is bepaald, dat de huur meet opgezegd worden 
veer de arbeiderswoningen 14 dagen~ veer die der beambten 3 
maanden vooruit. Weduwen ontvangen 6dn jaar huur van her 
ziekenfonds. 

Onder-verhuren is volstrekt verboden ; her houden van kostgangers 
bij woningen van 2 vertrekken niet geoorloofd; in woningeu met 
3 en meer vertrekken worden 1 of 2 kostgangers toegelaten. 

De reparation geschieden vanwege de fabriek. 
De keuken van elke wonblg heeft een waterleiding van de fabriek; 

her waterverbruik heeft volgens tarief plants. 
De beambten kunnen zieh gas verschaffen van de inrichting der 

fabriek tegen kostenden pri~s. 
De privaten, beerputten enz. worden geregeld ten koste van de 

fabriek gedesiniecteerd. 

In  de kosthuizen vinden tegenwoordig slechts 500 personen onder- 
komem In  1856 bedroeg de prijs veer verblijf, middagmaal, met 
4 m a a l ' s  weeks vlee~ch ~ avondmaal, borer, koffie, bewassching, 
enz. slechts 6 Silbergroschen daags;  wegens dctoenemendc stijgblg 
der levensbenoodigdheden, bedraagt die thans 8 Sbgr. Behalvevau 
her vleesch~ kan ieder zich naar genoegen bedienen. Het brood 
meet veer eigen rekening worden aangeschaft. 

De inrichtingen veer dit doel bestemd, bestaan uit 4 kazernen 
op Segeroth gelegen; elke kazerne bevat op 2 verdiepingen 7 
zalen~ iedere veer 16 man. Op elke verdieping be~indt zich ook 
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een gemeenschappel~ke zaal; op de benedenste verdieping een 
koffiekeuken en een ruimte om kleederen te wassehen en te drogen. 
Deze k~zernen zijn thans eehter tot familiewouingen ingericht, 
nadat een ruimere kazerne aan de Freistatt voor eenloopende ge- 
zellen is gebouwd. Deze bestaat uit een massief gebouw van 3 
verdiepingen en kan gemakkelijk 1200 mini huisvesten. 

Behalve dien wordt nog een kosthuis op den 1%ordhof, door de 
firma gezet en ingericht, door een particulier geexploiteerd. Tegen 
1.20 M. per hoofd en per dag vinden bier 80 m~n onderkomem 

D~,: wI~KELS. (*) 

De waren wordeu slechts aml de werklieden en beambten van 
de fabriek verstrekt. Contante betaling staat op den voorgrond. 
Deug'delijkheid en goedkoopte wordeu gewaarborgd. De firma verhuurt  
de lokalen en verstrekt her bedrijfkapitaal teffen matige rente. 
Winstbejag is bij den verkoop niet in her spe]. De prijs van de 
verkochte waren wordt berekend naar den inkoop en de kosten van 
administratie. Elke tot iukoop gerechtiffde krijgt een bewijs, dat 
h~i b~j den inkoop moet vertoonen. De firma salarieert de hoofd- 
beambten met her beheer belast en draagt zelf de eventueele 
verliezen. 

De oudste inrichting van dien aard is de bMckerij, in 1858 opge- 
gericht. Toen werden 50.000 rogg'ebrooden "t 3 kgr. afgeleverd 
tegen kostenden prijs. Later werd her brood in depbts verkocht. 
In  d e  eerste helft van 1876 werden 640.000 rogge- en 270.000 
tm'webrooden afge|everd. Opmerkelijk is her ~ da~ nit de verhouding • 
van her verkoehte rogge- tot het tarwebrood in elk jan.r, zich 
duidelijk de staat van welvaart der bevolking" last opmaken. Van 
1872--74,  de goede tijden, nam her verbruik vml wittebrood in 
verhouding tot her zwarte aanmerkelijk toe; teg'enwoordig bij de 
ongunstige tijden, is de eonsumtie van her roggebrood aanzienlijk 
toegenomen. 

De bakkerij werkt tegenwoordig met 12-ovens, 2 kneedmaehines 
voor rogge- en 1 voor wittebrood, benevens 1 roggemolen, die 
door stoom worden gedreven. 

Toen de bakkerij-onderneming in 1868 een groot verlies leed, 
werd dit door de firma gedekt. Maar van toen af werd de zaak 
ook voor hare rekening gedreven. 

i i H I  

(*) Van de inrichtlngeu tot dezc rubriek behooreude waren litho- eu photogra- 
~hie., bencvens regtcmentcn, instructies an statistieke bescheiden geexposeerd, 
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In 1870 werden 2 winkels voor koloniale waren geopend; ~han.~ 
zijn er 12 zoodauige door de stad verspreid. 

Twee schoenenwinkels en werkplaatsen zijn sinds 1871 opgerieht. 
BehMve in twee manufaetuurwinkels werden ook in de kruideniers- 

winkels enkele goederen verkoeht. 
In 1874 werden verscheidene naMmaehines ingevoerd, terwijl de 

behandeling er van kosteloos wordt onderwezen. 
De ververschingslokMen en uitspanningsplaatsen staan onder toe- 

zieht der firma. Zij bepaalt de soort en laat onderzoeken de hoe- 
danigheid der dranken. De werklieden hebben 20 pCt. rabat op 
de consumtie. 

Ill de kolonie Cronenberg wordt sedert 1844 op een terrein van 
de firma een weekmarkt voor levensmiddelen gehouden. De firma 
onderhoudt den marktmeester, levert de marktgereedschappen en 
heeft een marktverordening vastgesteld. 

De slachterl.j in 1875 tot stand gebracht~ bezit thans 3 verkoop- 
lokalen. Een doelmatig vastgesteld tariefvoorziet in ieders behoefte. 

In 1871 werd een centraM-magazijn van levensmiddelen (kotoniale 
waren en aardappelen) gebouwd. In de kelderverdieping is ook een 
self serwater-inrichthlg gevestigd. 

In 1874 kwam tot stand een centraal-verkoophuis voor allerlei 
waren, warn'in tevens vertrekken voor hat bestuur der inrichting. 
Her gebouw van 3 verdiepingen is 22.4 M. breed, 31 M. diep en 
19 M. hoog, beuevens 2 vleugels 18 M. lung en 15.5 M. diep. 

De 12 kruidenierswinkels worden tegenwoordig door 80 bedienden 
beheerd. Bedroeg de omzet in 1868 slechts 188.100 M., in her eerste 
hMfjaar van 1875176 was die reeds tot 1.008.918.40 M. gestegen, 
behMve hetgeen aan de gaarkeukens en de bakkerij wordt geleverd 
en omstreeks 200.000 M. 's jam's bedraagt. 

Aan sehoenwerk bedroeg de verkoop in 1871 25.300 M., in her 
cerste halfjaar van 1875'76 48.462 M. In eerstgenoemdjaar werden 
schoenen hersteld 5000 paar, nieuwe verkocht 3500; in laatstge- 
noemd jam hersteld 23.000 paar, verkocht 17000 paar. 

Aau manufacturen werden in 1872/73 voor 220 793 M. verkocht, 
in her eerste semester van 1875/76 voor 240.950 M. 

Gemiddeld worden jaarlijks 600.000 liters bier gesehonken in her 
hbtel en de bierhuizen. 

Her vleeschverbruik uit de slachterij braeht in her laatste hMfjaar 
van '75 246.000 M., in her eers~e hMfjaar van '76 266.000 M. op. 
Tegenwoordig worden gemiddeld per maand geslacht 90 stuks gemes~ 
rundvee~ 200 varkens~ 30 kalveren~ 50~60 sehapen. Uit de op- 
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gaven blijkt hoe billijk de prijs vau dit vleesch is~ terwiil veer her 
vleesch tweede kwaliteit, dat gewoonlijk door de arbeiders wordt 
gekocht, geen been in rekening wordt gebracht. 

Door alle verbruiks-inrichtingen werd in ronde getatlen ontvangen 
in 1868 482.500 M.~ in her eerste semester van 1875/76 2.768.000 M. 

Die aanmerkelijke toename in omzet in deze winkels~ in weerwil 
van een strenge handhaving van de contante betaling~ levert wel 
een bewijs van de deugdel~kheid der onderneming. 

Sinds her bestaan van die inrichtingen zijn de pr~zen van alle 
levensmiddelen in den kleinhandel te Essen aanmerkel.ijk gedaald. 

DE ZIEKEN- EN ONDERSTANDSFONDSElff. (*)  

De organisatie van her zieken- en pensioenfonds is door een 
reglement geregeld. 

Elke week houdt her bestuur zitting om de aanvragen tot onder- 
steuning aan te nemen, ffuarlijks heeft een samenkoms$ met de 
geueeskundigen plaats, om de belangen van her fends te bespreken. 

Twaalf geneeskundigen z~n aan her fends verbonden~ van welke 
er 9 in Essen wonen. Een speciale oogar?~s is veer ooglijders aan- 
gesteld. De leden hebben de keuze van een geneeskundige. Veer 
elk lid wordt den geneeskundigen jaarIijks 2.50 M. uitgekeerd. De 
oogarts en de buiten de st~l woneude geneeskundigen wet, den met d~ 
3 M. per hoofd gehonoreerd. Een der geneeskundigen is belast met 
keuring tier arbeiders, waarvoor hij afzonderI~k word~ bezoldigd 
Twee ehirurgijns-assistenten moeten dag' en nacht dienst doen bij 
kleine ongevallen, kwetsuren enz. en her eerste verband bij be- 
langrijke verwondingen aanleggen. Bovendien z ijn vier assistenten 
aangesteld veer kIeine chirurgische operatiem 

Twee zieken-contr61eurs moeten zorgen veer de zieken- en 
pensioengelden en waken tegen misleiding. 

Uit her fends worden aIle verbandmiddelen en orthopaedische 
werktuigen verstrekt. 

Vijf apothekers leveren in de stad de geneesmiddelen ann her 
fends. De fondsartsen zien de apothekersrekeningen na tegen ver- 
goeding. 

Tot 1871 werden de zieke lieden, zoo noodig, in de stedelijke 
ziekenhuizen verpleegd; na dien tijd worden ze opgenomen in her 
gestieht door Krupp gebouwd. 

(*) Hiervaa waren' reglementea aauwezig. 
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tier bleek dat in den loop van dien tijd door do dutu'te dcr 
levensmiddelen her bedrag der ziekengelden veer gehuwden te 
geriug was. Daarin heeft men trachten te voorzien door gelde- 
lijken onderstand naar gelang van her aantal leden van her gezin 
te verleenen. Bovendien outvangen de gehuwde zieke lcden, die 
onder her werk gekwetst zijn, tot 2/3 van hun loon. De onwerk- 
vatbare familieleden erlangen veer 4 ~ .  in her jaar geneeskmldige 
behandeling bij ziekte, terwijl de geneesmiddelen met 10 pCt. 
rabat worden geleverd. Her kapitaal van her fends is bij Krupp 
tcgen rente belegd. 

Het aantal personen dat pensioen ontvangt, bedraagt thans 30, 
tot een maandelijksch bedrag van 1502 M. De fabriekskas draagt 
daarin bi.j veer 14 pensionah'en tot een be(h'ag van 707 M. Aau 
41 wcduwen w o r d t ' s  maands 1419 M. pensioen uitgekccrd; daar- 
van draagt de fabriekskas veer 26 weduwen bij met 1065 M. 

DE GEZONDHEIDSDIENST. 

De gezondheidscommissie met de verzorging der algemeene 
gezondheid belast, bestaat uit een medelid der procura, den chef 
van her technisch ressort, den chef van her bouwkundig ressort, 
een lid ,can het bestum" van her ziekenfonds, den chef van her 
bestuur der woningen en magazijnen en den directeur-geneesheer 
van her ziekenhuis. 

De commissie vergadert wanneer zij zulks noodig oordeelt; hare 
besluiten worden ter kennis van de firma gebrachL 

Ter beoordeeling der openbare gezonclheid wordt aan de fabrick 
een ziektestatistiek (*) aangchouden. Zij omvat alle epidcmische 
en endemische ziekten, die bij de onderhoorigen van de gieterij 
voorkomen. Eeu poginff om die statistiek over de geheele bevolking 
uit te strekken, stuitte op bezwaren af. Nochtans loopt dis statistiek 
over cone bevolldng van mecr dan 20,000 zielen. Maandelijks 
leveren de fabriekartsen aan den geneesheer van her ziekenhuis 
lijsten, waarin vermeld staat de aural, her aantal ell de plaats waar 
ziektegevallen zijn voorgekomen. Een statistiek daaruit saamgesteld, 
wordt weder in handen van de fabriekartsen gegeven. Daardoor 
wordt een vrij voldoend middel geleverd ter beoordeeling van den 
staat der gezondheid van de bevolking. 

De stud en fabriek overweegt ernstig her vraagstuk van de 

(*) Tabellen ter tentoonstellin~ aaawezi~. 
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verwijdering dot faeealiSn on vuil. Vooralsnog gesehiedt dW aan 
de fabriek door een pneumatische pomp;  met de landbouwers uit 
den omtrek zijn contracten gesloten tot verwijdering van een en 
ander. Buitendien worden alle m'inoirs,  privaten,  enz. van de 
fabriek en daartoe behoorendo huizingen volgens vaste bepalingen 
goreinigd on gedesinfeeteerd. ¥oor  de bijzondere desinfectie van 
bedden- en lijfgoed is in 1874 e~n desinfectie-toestel na~r her 
Ditme~r'sche systeem gebouwd. Hij bestaat  ui t  een ruimte 1.80 ~[. 
breed ,  2.70 M. lang en 2.80 M. hoog,  door ijzeren buizen Ms 
roosters bogrensd. De voorwand van de roosterkast  bostaat  even- 
eens uit een wand van roosterbuizen,  die Ms een deur geopend 
en gesloten kan worden, t ie r  buizen-systeem kan met de stoom- 
leiding der fabriek in verband worden gebraeht  on met stoom vm~ 
5 athmosferen drukking" gevuld worden. Her geheel is in stevige 
muren ingesloten. De besmette goederen worden in een daarvoor 
speeiaal ingerichton en bestemden wagen M'gehaMd. 

HET Z I E I ~ . U I S .  (*)  

De Frausch-Duitsche oorlog, die her vermoeden deed ontstaan 
van vele zieken en gewonden,  gaf  in 1870 aanleiding tot de op- 
r ieht ing vau een ziekenhuis door de firma Krupp. Aanwnke l i jk  
werd een barakken-lazareth veer  100 bedden gebouwd. Van 16 Nov. 
1870 tot Juni  1871 werden daarin 356 zieken en gewonden ver- 
pleegd met 11,14:3 verpleegdagen. 

Her tegenwoordige ziekenhuis l igt  in her zuidwestelijk gedeelte,  
ongeveer 10 minuten van den hoofdingang der fabriek,  op een 
vrij ,  naar  her oosten en noorden eenigszins hellend,  terre in ,  
op eeu drogen zand-leemgrond, t ier  beslaat  met de tuinen enz. 
een oppervlakte van 2 heetaren,  wa,~rvan 1500 M "~ bebouwd 
ziin. Her gebouw bestaat  uit 3 barakken ,  de eet- eu rook- 
zaal ,  de gebouwen veer de administrat ie ,  een lijkenhuis , por- 
t ierswoning en }jshuis. De barakken,  met rui terdaken,  zijn in 
den vorm van een ¥ gepiaats t ,  met de punt naar  her Zuiden. Z!j 
zijn 15.7 M. van elkaar verwijderd en hebben een overlangsehe 
riehting" van hot noorden naar her zuiden. Elke barak bevat op 
her noorden 4 kleine ruimten,  2 veer her dienstpersoneel en 2 
wasch- en badkamers ,  aan weersz~den een theekeuken en de 

(*) Iliervaa photographicu, reglementeu, instrttctien en admini~tratieve en ge- 
neesktmdige beseheiden geiixposeerd, 
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privaten. Voor clken zicke zijn 4 M ~ en 40 M ~ beschikbaar~ maa~ 
daar zelden elk bed bezet is~ heeft elke zieke in den regel hot 
dubbele of her drievoudige tot zijn beschikking. De verlichting is 
zeer doelmatig aangebracht. De ziekenwagen rijdt door de zuidelijke 
deur in de barakken. De wanden der barakken zijn dubbel an hol~ 
de daartusschen gelegen luchtruimte dient tot ventilatie~ welke in 
verband met de verwarming ongehinderd en volkomen en snel kan 
plaats hebben. Elke barak wordt verwarmd door 3 ommante.lde 
vulkaehels; tusschen kaehel en mantel bevinden zich 29 ijzeren 
rechtstandige~ van onder en van boven open buizen die tot de 
]uchtruimte onder de barak reiken. De verbruikte lucht ontsnapt 
door de jalouzi~n der dalruiters. De verlichting heeft door gas- 
]antaarns plaats~ die de verbra~ldingsproducten naar buiten afvoeren. 

Ten noorden van de middelste barak bevindt zich geheel van de 
overige ruimten gescheiden hot gebouw tot dagverblijf der zieken~ 
dat in hot midden een ruime~ good geventileerde en verwarmbare 
zaal bevat van een inhoud van 605 M3; westwaarts daarvan is de 
rookzaal, oostwaarts een veranda gelegen 7 die geopend of gesloten 
kan worden; noordwaarts daarvan is~ door een gang daarmede ver- 
bonden~ hot administratie-gebouw. 

Her lijkenhuis staat door opgaand geboomte verborgen in den 
zuidhoek van den ruin. 

De ijskelder of liever her ijshuis~ daarnevens geplaatst~ kan 
60 M ~ ijs bevatron. 

Ruime toevoer van goad water ontvangt hot gesticht van de 
Kruppsche waterleiding. 

De faecalien worden voorloopig in tonnen opgevangen, daze 
worden in beerkuilen geledigd an die wederom door de pneu- 
matische pomp geruimd. 

In gevM van brand bestaat er telegrafische gemeenschap en zijn 
de noodige toestelien voorhanden 

De leden van her ziekenfonds kunnen in geval van ziekte eeu 
plaats in hot gesticht vinden~ tegen 1.50 M. per verpleegdag. Hot 
deficit wordt door de firma gedekt. Eenloopende arbeiders ziju 
verplicht na drie dagen ziekte daarheen te gaan. 

Van I Mei 1872 tot 30 Jmfi 1875 werden daar 2601 zieken verpleegd. 
De gemiddelde verpleegtijd van elken zieke bedroeg 19.67 dagen. 

De kosten "can verpleging bedroegen per dag en per hoofd in 
1872 1.632 M.~ in 1873 1.380 M.. in 1874 1.331 Mark. 

Op 100 arbeiders werden in hot ziekenhuis verpleegd in 1872 
11.56~ in 1873 7.11~ in 1874 4.53. 
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HET ZIEKENIIUIS VOOR LIJDERS AAN EPIDE~IISCHE ZIEKTEN. (* )  

De cholera-epidemic van 1866 gaf aanleiding tot de oprichting 
va~ d~t gosticht. 

De barakken liggen noordwaaxts van Essen, op den zoogen. 
Segeroth, een weinig bebouwde stadswijk; z U zun 20 minuten 
van de stad~ 10 minuten van de fabriek verwijderd. Zij hebben 
e e n  uitgestrektheid van 14.850 M ~. Zes gebouwen staan in een ] /  
vorm op zich zelven. Hot administratie-gebouw ligt in den mend 
van de i . De barakken staan 13 M. van elkaar. Z~j rusteu op 
pijlers van gebakken steen, 0.75 M. hoog. De muren bestaan uit 
vakwerk; hot dak uit dakvilt. Elke ba~'ak is 23.6 M. lang, 9.5 M. 
breed en gemiddeld 4.22 M. hoog. Elke barak is in 4 zalen ver- 
deeld. Tegen her Zuidw. liggen de vertrekken der bedienden, de 
wasch- en badkamers. Elke zaal is 8.24 M. lang, 4.57 M. breed 
en 4.22 M. hoog en bevat 159 M s lueht. Oostwaarts van elke 
zaal is hot closet door middel van een goed te luchten gang daar- 
mode vcrbonden. Een ton onder her closet geplaatst, karl gemak- 
kelijk en zonder hinder verwijderd worden. Elke zaal heef~ een 
dakruiter 1.8 M. fang, 1.80 M. "breed en 0.8 M. hoog, zijdelings 
ten behoeve der ventilatie door jalt)uzii~n afgesloten. Er is geen 
verwarming noch verlichting aanwezig. De wateraanvoer gesehiedt 
van de stedelijke waterleiding. 

In her adminiestratiegebouw bevinden zich tevcns de keuken, 
her bureau, de woning veer den geneesheer, den huismeester en 
her dienstpersoneel, benevens droogzolders. 

Bij afwezigheid van epidemi~n werden de 4 zuidelijke barakken 
tijdelijk tot woningen ingerieht en her administratiegebouw verhuurd. 

DE BAD-INRICHTING° 

Behalve de badinrichtingen, die speeiaal veer eukele bedrijven 
best~an, werd in 1874 ecn badinriehting geopend, die 7 bad- 
kamers bevat~ elke met een kuip, waarin kranen veer warm en 
koud water en een douche-toestel. VoorLs een dampbad, waaa'in 6 
pcrsonen tegelijk plaats kunneu vinden. 

Een fabriekarts is met hot toezieht belast. De zieken, buiten hot 
ziekenhuis verpleegd~ kunnen daar op kosten vau her ziekenfonds 
gcneeskundige baden erlangen. Een gewoon bad kost met handdoek 

(*) Hiervaa tea l~hotogralJhie. 
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40, zonder handdoek 30 Pf., een dampbad 1 M. Van 1 April [874 
tot I Nov. 1875 werden ann zieken verstrekt 5652, aan gezonden 
4687 gewone, en ten behoeve van zieken 470, van gezonden 2~ 
dampbaden. 

DE LEYENS~ERZEKERINGS-VEREENIGING,  

De vele slaehtoffers die de cholera in 1866 ook onder arbeiders 
heeft gemaakt, heeft her wensehelijk doen voorkomen, om ann de 
nagelaten familiebetrekkingen van de beambten en arbeiders een 
klein kapitaal te verzekeren. Tot dat ehlde werd een overeenkomst 
getroffen met de levensverzekeringmaatschappij ,Germania" te 
Stettin. 

De in 1867 door de firma gerichte uitnoodigingaan de beambten 
en arbeiders, om tot die h~stelling toe te treden, had ten gevolge 
dat in dit jaar reeds 900 een kapitaal van 196.000 Thls verzekerd 
hadden. De vermeerdering had zoo snel plaats, dat in den ann- 
rang van dit jaar 85t verzekeringen met een kapitaal van 719.70@M, 
~vaaronder 571 wederzijdsche verzekeringen van de echtgeneten, 
warelr gesloten, zoodat her getal" leden met inbegrip der vrouwen 
tot 1322 was opgevoerd. 

Welke zegenrijke gevolgen die instelling sinds haar achtjarig 
bestaan heeft opgeleverd, kan men opmaken nit de omstandigheid, 
dat reeds ann 125 gczimmn gemiddeld 600 M. zijn uitbetaald. 

Men houde daarbij wel in her oog, dat do arbeiders zieh niet 
tot een hoog bedrag durven laten verzekeren uit vrees, dat zij bij 
geringere verdiensten de premie daarvoor niet zouden kunnnen 
be~alen. 

DE t/~ANDWERKSCHOLEN ¥OOR ~ROUWEN. 

Voor her onderrieht in vrouwelijke handwerken bestaan sedert 
1 Febr. 1875 twee handwerkscholen: eerie voor volwassenen en 
cene voor kinderen, beide gevestigd in onderdeelen van gebouwen 
bij de firma in eigendom. Twee andere handwerkscholen voor 
kinderen werden in Maart 1876 in de schoolgebouwenderkoloni~n 
Oronenberg en Schederhof geopend. 

In de handwerkseholen voor volwassen vrouwen wordt onder- 
richt gegeven in alle soorten van vrouwelijke handwerken met 
inbegrip van de behandeling der naaimaehine. Her onderwijs wordt 
gegeven dagelUks van 9--12 en van 2--5 uur, De leerlingen 
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kunnen daar voor eigen rekening of voor dle van anderen werken. 
In bet verkooplokaul van de winkelvereeniging worden de op 

de industrieschool door weduwen en weezen vervaardigde goederen 
te koop gesteld. De materialen daarvoor worden tegen inkoops- 
prijs door de vereeniging afgestaan. 

Her leergeld bedraagt 2 M. per maand, behoeftigen betalen nicts 
of minder dan her gewone leergeld. 

In de kinderscholen wordt onderwijs gegeven op de vrije aehter- 
middagen van Woensdag en Zaterdag van 2--5  uur,  tegen 20 Pf  
in de maand~ aan behoeftigen kosteloos. 

"Op beide seholen worden aan de ijverigste en bekwaamste leer- 
lingen prijzen uitgereikt. 

De school voor volwassenen werd tot 1 April 1876 door 105, 
die voor kinderen door 842 leerlingen bezoeht. Zes hoofd- en 9 
hulponderwijzeressen verstrekken her onderwijs. 

De firma voorziet in de lokalen, verwarming, her onderhoud 
van bet materieel; des noodig vult zi~ aan de bezoldiging van her 
onderwijzend personeel. Dat laatste bestaat grootendeels uit weduwen 
en andere nagelaten betrekkingen der onderhoorigen van de firma. 

De scholen staan onder toezicht van de administratie der winkel- 
vereeniging. 

DE B R A ~ . W E E R  (* ) .  

De zware brand, die de inriehtingen der firma in 1865 teisterde 
en de spoedige uitbreiding der kolonien, gevoegd bij de onvol- 
doende brandbluschmiddelen van de stad, deden het denkbeeld 
rijpen , om een goed georganiseerden brandweerdienst uit de man- 
schappen der fabrieken samen te stellen. Zij bestaat thans uit 49 
spuitgasten, 1 kommandant, 1 brandmeester, 9 aanvoerders an 
3 hoornblazers. 

De zetel van de brandweer is in een kazerne, in her midden 
van de fKbriek gebouwd, an voorzien van alle doelmatig'e werk- 
tuigen, die tot een goad geordenden dienst vereiseht worden. 

De ongehuwde manschappen hebben kosteloos nachtverblijfin de 
kazerne; de gehuwden zijn tegen billijke vergoeding in de nabijheid 
der fabriek bij gezinneu uitbesteed. De brandmeester an aanvoerders 
(van de rotten) hebben familiewoningen in de kazerne. 

Alle manschappen ontvangen kosteloos een uniform. 

(*) Hiervau modellen, photo~raphieu, iustruetien, reglemeuten, enz, 



Het loon stijgt met den diensttijd en naar gelang van bekwaamheid. 
De dienst is verdeeld in de eigenlijke brandweer~ den veiligheids- 

en den arbeids-dienst. 
De manschappen worden dagelijks in den dienst geoefend. Een 

corps van 30 man houdt bestendig in de kazerne de wacht; die 
kazerne staat door middel van 46 electrische brandsehellen met de 
fabriek en de arbeiders-kolonien in verband. Binnen 2 minuten is 
de brandwacht dan ook marschvaardig~ onverscHllig of met of 
zonder paarden-bespanning moet worden uitgerukt, l~a 5 minuten 
rukt een reserve van 14 man de kazerne binnen. 

De gereedschappen ell inrichtingen tot brandblussching zijn 
volgens eigen systeem doelmatig ingericht. 

De waeht- en veiligheidsdienst is bestemd om voor de veiligheid 
en tegen overtredingen van de brandweer-verordening te waken. 
De dienst wordt waargenomen gedurende de week door 30~ op 
Zon- en feestdagen door 50 dag- en 53 nachtwaehten. Zij hebben 
152 wachtposten in 37 gebouwen~ behalve him rondgang. Zij 
worden des noodig door de brandweer bijgestaan. 

De arbeidsdienst strekt zich uit tot de reiniging, regeling en de 
herstelling van alle blusch- en reddingsmiddelen~ tot de herstelling 
van de uniformen en kleinere reparation aan de kazerne en wacht- 
lokaleu; tot her hi orde houden van de waterleiding en her reinigen 
van de kachelpijpen door de schoorsteenvegers der brandweer. 

In 10 jaren tijds heeft die instelling bij 259 branden haren 
dienst verleend; daarvan waren 5 groote branden en 208 kleinere 
in de werkplaagsen. 

Door den veiligheidsdienst zijn in 10 jaren 447 overtredingen 
geeonstateerd, daarvan 168 wegens dronkenschap. 

Wij moeten ons tot deze weinige bijzonderheden bepalen van 
dit overigens zeer belangrijk overzicht door de firma Krupp van 
hare instellingen geleverd. Wij zullen daaruit echter reeds voldoende 
zien war een rechtgeaard patroon in her belang van zijne onder- 
hoorigen kan doen. 

De werken van menschlievendheid door den vermaarden Krupp 
hier gesticht~ hebben hem den bijnaam van ,kanonkoning" tot een 
eeretitel gestempeld. 

Dr. S. S'. O. 


